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Historia osiedla 

XVIII w. – obecna ulica Mazowiecka jest fragmentem drogi do wsi Słoboda i Suraża.
k. XIX w. – na terenie zajmowanym dziś przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny istnieją 
koszary 61. Włodzimirskiego Pułku Piechoty; powstaje Strategiczna Wojskowa Droga 
Białostocko-Baranowicka, której fragmentem jest ulica Zwierzyniecka.
26 listopada 1919 r. – rodzi się Ryszard Kaczorowski, przyszły ostatni prezydent RP 
na Uchodźstwie, dzieciństwo spędza przy ulicy Argentyńskiej (dziś Bułgarska) 
i Mazowieckiej.
22 sierpnia 1959 r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla zwanego 
„Garbarska”.
1960 r. – pierwsi lokatorzy wprowadzają się do bloku z obecnym adresem „Waszyngtona 
25 D”.
1966 r.  – zmiana nazwy osiedla z  „Garbarska” na  „Tysiąclecia”  z okazji obchodów Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego
2003 r. – powstaje parafia św. Anny.
przełom XX/XXI w. – zabudowa kwartałów między ulicami Wesołą, Kaczorowskiego, 
Żelazną i Waszyngtona.
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1. Pierwszy blok osiedla Tysiąclecia

 Przy ulicy Jerzego Waszyngtona 25D stoi pierwszy blok zbudowany na osiedlu 
Tysiąclecia. Kamień węgielny położono pod nim 22 czerwca 1959 r. Pierwsi lokatorzy 
wprowadzili się tu w roku 1960. To trzykondygnacyjny blok zbudowany z cegły. Jeszcze 
kilka lat temu widoczne były jego elewacje z białego, niewprawnie układanego silikatu. 
Obecnie oryginalną fasadę przesłania już docieplenie. Poszczególne kondygnacje mają 
większą wysokość niż późniejszy normatyw ustawiony na wysokości 2,5 metra. 
Mieszkania wyposażone były w piece. Część kondygnacji piwnicznej zajęły... garaże 
na samochody! Budynek powstawał przy ówczesnej ulicy Garbarskiej 5D. Później 
jeszcze dwukrotnie zmieniano tabliczki z nazwą ulicy – najpierw na ulicę Lubienieckie-
go 5D, a następnie Jerzego Waszyngtona 25D.
 Przy budowie bloków przypisanych dziś do ulicy Waszyngtona 25C, 25B, 25A 
oraz 25 wykorzystano ten sam projekt, co w przypadku pierwszego z bloków osiedla. 
Jedynie blok nr 25 – najbliżej ulicy Waszyngtona – różni się tym, że w parterze ulokowa-
ne zostały lokale handlowe i usługowe. Pierwotnie funkcjonowały tu sklepy: 
ogólnospożywczy, mięsny oraz obuwniczy. Między blokami znajdują się wyjścia 
ze schronów.



2. Ulica Wesoła

 Wesoła nie zawsze była Wesołą. Początkowo nazywała się Flakierską. Skąd nowa 
nazwa? Przed wojną zaczęto w te okolice przenosić z centrum domy publiczne. Nie był 
to przypadek – w pobliżu znajdowały się dwa duże zespoły koszarowe: przy obecnych 
ulicach Bema i Wołodyjowskiego. Siłą rzeczy było tu sporo klientów przybytków 
rozkoszy. I tak Flakierska zmieniła się w Wesołą właśnie.
 W 1966 r. – z okazji święta 22 lipca – otwierano zbudowaną ulicę Wesołą. Wykonana 
została w ramach... czynu społecznego! „Dzięki wspólnemu wysiłkowi wybudowano 
ulicę długości 513 metrów i oświetlono ją. Wartość prac wyniosła 1,2 mln złotych. Przy 
budowie ulicy brało udział ponad 2 tys. mieszkańców osiedla. Przepracowano ok. 5 tys. 
godzin. Ci, którzy nie mogli bezpośrednio włączyć się do czynu, zebrali gotówką około 
100 tysięcy złotych” – informowała  „Gazeta Białostocka”.
 Wtedy też na bloku przy Zwierzynieckiej 21/1 (na rogu Wesołej) sekretarz KM PZPR 
odsłonił pamiątkową tablicę ze słowami: „Ulica wybudowana w czynie społecznym 
z okazji XX-lecia PRL z inicjatywy i przy udziale członków Białostockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, czerwiec-październik 1964". Ufundował ją Franciszek Świerpiel, który – 
co podkreślano – nie mieszkał w BSM. Kosztowała 3,6 tys. zł.



3. Pawilony przy ulicy Wesołej

 Przy Wesołej znajdują się cztery pawilony ze sklepami i lokalami rzemieślników 
czy serwisantów. Wszystkie budynki utrzymane są w duchu międzywojennego Bau-
hausu. Charakteryzują się prostymi bryłami, narożnymi witrynami oraz daszkami nad 
wejściami. Pod „czternastką” pierwotnie mieściły się sklepy z artykułami gospodarstwa 
domowego oraz przemysłowy wielobranżowy. W pawilonie po sąsiedzku – to 
„szesnastka” – działały sklepy rybny i przemysłowy wielobranżowy. Po odwilży zlokali-
zowany był tu „Pewex”.
 W bryle „osiemnastki” wyróżnia się wysunięty do przodu taras na poziomie 
pierwszego piętra oraz znajdujące się nad nim ażurowe zadaszenie. Dostępny jest z 
restauracji. Pierwotnie była to „Kolorowa”. Nazwę „Kaunas” zawdzięcza współpracy 
między PRL a ZSRR. Taras restauracji zdobi abstrakcyjna mozaika autorstwa Antoniego 
Szymaniuka. Wykonana została z barwnych kamieni i ceramiki. W pawilonie pierwotnie 
mieściły się m.in. sklep spożywczy, fotograf, zakład elektrotechniczny, zegarmistrz, 
punkt malowania zasłon, krawiec, szewc, kaletnik, poczta i apteka. 
 Czwarty z pawilonów stoi po przeciwnej stronie ulicy. Pierwotnie znajdowały się tu 
sklepy z konfekcją oraz zabawkarski, a także radionaprawa, punkt przyjmowania usług 
szklarskich, krawiec, pralnia, stolarz-tapicer i świetlica.



4. Wieżowce przy ulicy Wesołej

 Trzy wieżowce usytuowane są w centralnej części osiedla Tysiąclecia. Stanowią 
dominantę architektoniczną pośród niskich – głównie pięciokondygnacyjnych –  
bloków. Z okien mieszkań na najwyższych piętrach rozlega się przepiękny widok na Las 
Zwierzyniecki przechodzący w Las Solnicki. Ciekawostką są tu windy. W wieżowcach 
zamontowane są dwa dźwigi. Pierwszy zatrzymuje się na pełnych piętrach, drugi zaś 
na... półpiętrach. Zastosowanie takiego zabiegu wynikać mogło z konieczności 
spełnienia wymogów komunikacyjnych przy ograniczonej powierzchni zabudowy 
wieżowców – z tego też powodu niemożliwe mogło być usytuowanie dwóch wind 
obok siebie na pełnych piętrach. Podobny patent zastosowano również w wieżowcach 
przy ulicy Tuwima.



5. Bloki przy ulicy Zwierzynieckiej

 To tzw. budynki oszczędne, o głębokim trakcie, odbiegające od spółdzielczych reguł. 
Tak są określane w materiałach Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W prasie można 
było znaleźć stwierdzenie, że to... stodoły z ciemnymi kuchniami i przejściowymi 
pokojami, skąd najwięcej było podań o zmianę lokalu. Każdy z budynków ma zaledwie 
po cztery klatki schodowe, ale na piętrze każdej z nich zlokalizowanych jest aż po osiem 
mieszkań. Przemnażając to przez pięć kondygnacji, daje liczbę... aż 160 mieszkań 
na blok! „Upchanie” ich na tak niewielkiej powierzchni zabudowy możliwe było przez 
zaprojektowanie mieszkań jednostronnych i zróżnicowanie ich pod względem 
metrażu. 
 Najmniejsze z mieszkań składają się z pokoju, kuchni, łazienki i niewielkiego 
korytarza. Klatki schodowe usytuowane są pośrodku budynku. Charakteryzują się 
długimi biegami schodowymi, przywołującymi na myśl... amerykańskie więzienia. 
Doświetlane są od góry świetlikami dachowymi. Bloki stanęły w latach 1965-1966.



6. Murale

 Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości powstał mural 
z wizerunkami polityków i działaczy, którzy mieli w tym wydatny udział. Przedstawia 
ojców niepodległości uwiecznionych w momencie, gry robią sobie... wspólne selfie. 
W jednym kadrze złapani zostali Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Wincenty 
Witos , Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Mural – zajmuje szczyt bloku 
przy Zwierzynieckiej 1 – utrzymany w klimacie starych zdjęć, wykonywanych w sepii, 
stworzył Jarosław Fabiś na zlecenie białostockiego IPN. 
 Rzece Białej poświęcona jest praca na bloku przy Zwierzynieckiej 5. Alegorią płynącej 
przez Białystok rzeki ma być młoda dziewczyna. „Matkę Naturę. Białą” zaprojektowała 
Magdalena Talmon. Mural wykonał M.Ceirowski w ramach festiwalu Lumo Bjalistoko 
w 2018 roku.
 Wycinankę ludową z kolei przypomina praca na szczycie „siódemki”. W górnej części 
muralu znajdują się dwie turkawki, niżej rude lisy oraz ornament roślinny. Całość 
utrzymana jest w kilku barwach: zielonej, pomarańczowej, szarej i czarnej nałożonych 
na białe tło. Praca zatytułowana „Wycięte z natury” powstała w 2015 roku w ramach akcji 
Folk on the Street organizowanej przez WOAK. Za mural odpowiada ekipa z Beskidów – 
Etnograff. Projekt stworzyła Katarzyna „Katka” Dyga-Szymonowicz, a wzory na ścianę 
przeniósł Maciej „Kamerski” Szymonowicz.



7. Wembley

 Nie ma ani trybun, ani porządnego sztucznego oświetlenia, ani siatek w bramkach. 
Mimo tego do dziś nazywane jest  „Wembley”. Położone pomiędzy blokami przy 
Wesołej 20A, Zwierzynieckiej 13 i 15 oraz Mazowieckiej 37C asfaltowe boisko zostało 
oddane do użytku w 1971 r. Obok boiska do piłki nożnej powstało boisko do koszy-
kówki, plac zabaw, stanęły też ławeczki. Zimą urządzano tu osiedlowe lodowisko. Boisko 
otrzymało swą nazwę na pamiątkę remisu reprezentacji Polski w meczu z Anglią. 
Zostało tak „ochrzczone” przez młodzież w 1973 r., gdy na Wembley Orły Górskiego 
walczyły z Anglią.



8. Ulica Mazowiecka

 W czasach Jana Klemensa Branickiego ulica Mazowiecka stanowiła ważny trakt 
z centrum do wsi Słoboda (rejon ulic Wiejskiej, Krętej i Świerkowej) i dalej do Suraża. 
 Dziś to zaledwie „ogryzek”. Stoi jednak przy nim kilka interesujących zabytków. Z 1930 
roku pochodzi drewniany dom-żelazko doskonale „wciśnięty” w klin między ulicami 
Wesołą i Mazowiecką.  Po sąsiedzku znajdują się dwie murowane kamienice. Bardziej 
okazała jest ta z numerem 35. Przed II wojną światową znajdowała się tu Szkoła 
Powszechna nr 11. W historii zapisała się z racji, że uczęszczał do niej Ryszard 
Kaczorowski – przyszły ostatni prezydent RP na Uchodźstwie. Przypomina o tym tablica 
w szczycie. Funkcję szkolną spełniał też budynek przy Mazowieckiej 33. Jeszcze w latach 
międzywojennych korzystali z niego uczniowie „jedenastki”. Po wojnie, gdy placówkę 
podzielono na dwie szkoły, budynek zajęli uczniowie SP6. Wcześniej funkcjonowała tu 
garbarnia, jaką prowadził Zuska Lewin.
 Za ulicą Waszyngtona najciekawszym domem jest „drewniana kamienica”
pod numerem 52. To przykład międzywojennego budownictwa czynszowego. Dom 
zrealizowany został w duchu modernizmu.



9. Wieżowiec przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego

  Białe fasady i niebieskie okna mają przypominać mieszkańcom wakacje spędzone 
na greckich Cykladach. Ten żart powtarzany przez białostockich architektów dotyczy 
wieżowca postawionego na rogu ulicy Wesołej i Ryszarda Kaczorowskiego. Budowę 
prowadziła firma Rogowski Development. Projektantką obiektu zwanego „LegioNova” – 
od pobliskiej ulicy Legionowej – jest Krystyna Kakareko. Budynek ma zróżnicowaną 
wysokość. Najwyższa jest część centralna. Liczy szesnaście kondygnacji. Skrzydła 
boczne –  „zaledwie” po siedem. Całość jest monstrualna, a z racji formy do bloku przyl-
gnęła do niego łatka  „szafy mieszkalnej”.
 Blok rzeczywiście wyróżnia się niebieskimi ramami okien, dowieszonymi w szczytach 
wieżowca na trzech ostatnich kondygnacjach „pudełkami” z balkonami. Od frontu 
„uroku” dodaje budynkowi fakt, że balustrady balkonów są przeszklone, dzięki czemu 
widać, kto co na nich trzyma. Ukończony w grudniu 2014 roku wieżowiec znienawidziła 
część lokatorów z sąsiedniego wieżowca – tzw. „maczugi”. Skutecznie przesłonił 
bowiem im widok. Sama „maczuga” ma wysokość 55 metrów. Na jej osiemnastu 
kondygnacjach rozłożono aż 170 mieszkań. Najmniejsze mają po 35 metrów, 
największe 160 metrów powierzchni.



10. Kościół św. Anny

  W 2003 roku zaczyna się historia parafii św. Anny. Została wydzielona z terenu parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a na jej proboszcza powołano księdza Józefa 
Koszewnika. Duszpasterz przez lata prowadził w farze wieczorne nabożeństwa 
dla młodzieży akademickiej oraz organizował wyjazdy w różne zakątki Europy.
 Początkowo wierni z parafii św. Anny zbierali się na modlitwy w budynku 
po przedszkolu. Nową formę – obok bryły wyrosła m.in. wieżyczka wskazująca 
na sakralne przeznaczenie obiektu – przedszkole zawdzięcza pracom wykonanym 
na bazie projektów Andrzeja Nowakowskiego i Andrzeja Chwaliboga.
 Obecnie wierni korzystają już z nowej świątyni, wzniesionej tuż przy ulicy Ryszarda 
Kaczorowskiego. Jej budowę rozpoczęto we wrześniu 2010 roku. To trójnawowa 
bazylika, wzniesiona w stylistyce nawiązującej do prostego baroku. Nad fasadą główną 
kościoła góruje ustawiona pod kątem względem fasady czworoboczna wieża, 
zwieńczona cebulastym hełmem. W niszy w fasadzie ustawiona jest figura św. Anny – 
matki Maryi i babki Jezusa. Wejście główne akcentują trzy filary dźwigające wieżę. 
Projekt kościoła wykonał Grzegorz Kossakowski. W fasadę wmurowany jest kamień 
węgielny przywieziony z jerozolimskiej bazyliki św. Anny.
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